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E c  H oop
Himne der Esperantisten.

Woorden van Zamenhof

Door de wereld gaat een edel streven,
Door de wereld slieren sterke banden.
Als op vleug’len statig voortgedreven 
En beroerend nu reeds alle landen.
Niet voor ’t zwaard, van ’t roode bloed nog druipend 
Wekken zij bij ’t menschdom weêr de aandacht, 
Maar aan de aarde voor den oorlog kruipend,
Brengen zij de meest verheven eendracht.

Rond de vlag der hoop als heilig teeken,
Scharen zich de strijders voor den vrede;
En geen kracht vermag den vloed te breken 
Van hun werk dat groeit met elke schrede.
Machtig stelt de grensmuur van de tijden.
Zich te midden der verdeelde volken;
Maar de liefde voor een edel strijden,
Haalt hem neer in onweerstaan’bre kolken.

Met een hulptaal alsonzijd’ge grondslag,
Wordt de wereld wederom herboren;
Want de volk’ren, onder éen verbondsvlag.
Rukken op bij ’t nieuwe dagesgloren.
Onze makkers van dicht en van verre 
Zullen steeds voor ’t heil der menschheid streven. 
Want het beeld der Esperanto-sterre 
Moet voortaan in ieders harte leven.

Vertaling van J. van As, Antwerpen
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Z AMENHOF.
De 15e Desember 1857 werd in het kleinePoolse stadje Bjalistok 

als eerste zoon uit een jong huwelik een knaapje geboren, dat la
ter als leerling de aandacht trok van zijn onderwijzers en leraren 
door zijn leergierigheid en aanleg en tevens de lieveling van zijn 
medescholieren werd door zijn hulpvaardigheid en levenslust

Zijn Joodse afkomst en het feit, dat hij woonde in een land
streek, waai taalverschil, rassenhaat en godsdiensttwisten dikwels 
kunstmatig werden aangekweekt en opgezweept tot kookhitte , in 
1905 werd zijn geboorteplaats door een afschuwelik pogrom geteis
terd), zijn voor z’n levensloop van grote betekenis geweest. Dat het 
huiselik leven, met moeder en vader, de jongere broers en zusters.
ook zijn invloed op de ontvankelike jongeling heeft uilgeoefend 
spreekt vanzelf.

De vader, die eerst onderwijzer was, later in Warschau leraar 
werd in talen, was een rechtschapen, doch gestreng man, die ploe
terde om zijn kinderen een goede opvoeding mede te kunnen ge
ven. Zijn moeder beschreef Zamenhof zelf als een engelachti'-e. 
zachte vrouw, die ongemerkt een versnapering naar boven liet 
brengen, als een der bengels zonder eten naar bed moest en wier 
strelende hand vele smarten verlichtte.

Van zijn vader erfde de jonge Zamenhof werklust en volhar
ding, van zijn moeder een onverwoestbaar idealisme en haar etiese 
gevoelens. Als kind reeds werd hij gekweld door de tonelen van 
twist en strijd, die voortvloeiden uit de botsing van ras- en taal- 
verschil tussen zijn stadgenoten en vanaf zijn prilste jeugd voelde 
hij zich gedrongen tot het zoeken van een middel om te komen 
tot een betere onderlinge verstandhouding. Als maar eenmaal de 
mensen elkaai kon ..en verstaan en begrijpen, zou de hooidoorzaak 
van veel krakeel en erger verdwijnen, en zouden de mensen naast 
elkander leven als broeders en zusters. Dit ideaal heeft hem zijn 
leven lang niet meer losgelaten en zijn weg afgebakend Kinder- 
like utopiën en onvoldragen bedenksels ontsproten in zijn fan- 
tasties brein, maar werden de een na de ander verworpen. Als 
gimnasiast meende hij in het Latijn de oplossing gevonden te 
hebben, maar al heel spoedig begreep hij, dat dit nooit een taal 
voor de massa kon zijn. Dan brengt het toeval hem op de juiste 
weg : het stelsel van voor- en achtervoegsels tot de vorming van 
nieuwe woorden, dat de zwaarlijvige woordenboeken doet ineen
krimpen tot een handzaam woordenlijstje, dat je zo maar in je 
binnenzak bergt. De kennismaking met het Engels wijst hem de 
weg in het Labirint van grammatikale vormen : geslacht, vervoe
ging en verbuiging, alles wordt tot een uiterste minimum beperkt. 
Zijn geniale aanleg en onuitputtelik geduld stellen hem tenslotte 
in staat zijn jeugddroom te verwezenliken : de 5de Des. 1878 vie
ren een aantal gimnasiasten in Warschau de geboorte van de 
«lingwe universale». De wereldtaal was er !

Na het verlaten van ’t gimnasium vloog deze vriendenschaar 
uit elkaar. Z. ging naar de universiteit, werd dokter, en werkte 
ondertussen voort aan de verbetering van zijn taal. Na zijn pro
motie schreef hij zijn eerste brosjure «Esperanto. Een Internatio-
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nale taal. Voorwoord en volledig leerboek.» Twee jaar lang zocht 
hij een uitgever, tot hij in ’87, dank zij de finantiële hulp van zijn 
schoonvader, zelf zijn werk uitgaf, eerst in ’t Russies, toen in 
’t Pools, Frans en Duits.

Over het leven van Z. en de geschiedenis van het Esperanto 
zijn boeken vol geschreven. De lezer zal begrijpen, dat we in ons 
kort bestek slechts enkele dingen even kunnen aanstippen. Za- 
mcnhof’s hele verdere leven — 14 April 1917 overleed hij te War
schau — is gewijd geweest aan de verdediging en verdere verbrei
ding van zijn schepping. Bijna kinderlik idealist als hij was, werd 
hij vele malen ontgocheld, maar nooit voelde hij zich geslagen en 
telkens vatte hij de banier weer op, om aan ’t hoofd van een 
steeds aangroeiende schare getrouwen de strijd voor een geluk
kiger samenleving weer op te nemen. De vreselike gebeurtenissen 
in de jaren 1914 T3 waren voor hem te veel: hij heeft ze niet 
overleefd. De hartziekte, waaraan hij de laatste jaren leed, verer
gerde met de dag.

Eenzaam stierf hij, slechts een enkele vriend volgde achter de 
baar. Maar reeds was in de harten van duizenden en duizenden 
een erezuil opgericht voor de man, die eens als een der grootsten 
zal worden erkend.
(Uit «Nederlanda Esperantisto.»)

AL ĈIUJ KILJ NE INTENTAS PARTOPRENT AL NIA K VARA.
Vi malpravas!
Vi malpiavas! kaj vi ankoraü malpravas! 
ĉiuj kiuj portas la nomon, la honortitolon «Esperantisto». de- 

vas partopreni al la naciaj kongresoj.
La nacia kongreso ne nur estas festo por la gesamideanoj 

sed ankau propagandrimedo en la urbo, kie okazas la kongreso.
Venu al Mehleno 
kiel eble plej muite!

Ni intencas fari de nia festo granda propagandiio por nia 
movado.

Por tio ni bezonas vian materian kaj vian moralan subtenon. 
Do, venu! venu! venu!
Estas via devo!

La kongreskomitato.

DI VERSA JO J.
«Tutmondo esperanta», estas nova monata revuo amuza kaj 

sciiga. Administracio : Friedrich Schloe, Dammerstookstr. 15.
Karlsruhe, Germanujo. Abonprezo (nur antaŭpage) U.40 germ. 
markoj kvaronjare.

«Utrechta Esperantisto».
La unua numero de ci tiu jarkolekto de «Utrechta Esperantis

to», la monata gazeto de «Utrechta Esperantista Rondo» estis la 
centa numero. Okaze de tiu jubileo ĝi aperis je 36 bele ilustritaj 
paĝoj, enhavantaj diversajn rememorajn kaj gratulajn artikolojn. 
Montriĝis, ke la Utrechta revuo akiris dum la ok jaroj de sia apera- 
do multajn amikojn.

123



Fl an <Jra raltonlo
LA VENĜO DE LA PEDELO.

En iu vilaĝo, mi ne plu scias kiu, vivis pastro. kiu tre amis 
siajn parohanojn. Ho, ĉiujn dimanĉojn li predikis tiel bele, kaj li 
ciam komends per la vortoj :

«Amataj parohanoj, mi venas al vi por... k.t.p.» Jes, dun di- 
manĉor li venis al ili por instrui ilin pri la boneco, pri la sankteco, 
la ĉasteco, unuvorte pri duj virtoj kaj ecoj, kiujn la homoj devas 
posedi por «akiri la ĉielon».

Pro kio, mi ne scias, sed la pedelo ekmalamis sian pastron. 
Tiu d  nenion sciis pri tio, alie li certe estus aranĝinta Liun aferon 
tre pastre kaj boneme. Sed ve, la pedelo, kiu tarnen estis tre la- 
borema viro, pli kaj pli sentis malamon kontraü la pastro tiel vigie, 
ke li ekrevis pri venĝo. Sed kiel?
lun tagon en la semajno, kiam la pedelo estis sola en ia preĝejo 
lia vizaĝo subite heliĝis.

«La venĝo estas mia,» li murmuris kun diabla ridelo de ple- 
zuro. Kaj li komencis trasegi la piedajon de la katedro, nur duone 
kompreneble...

Dimanĉo venis, kaj la pastro en la katedro kaj la vortoj el lia 
Moŝta buŝo : «Amataj parohanoj, mi venas al vi por.. Li predikis 
pri la amo por la proksimuloj. Nu, tio ne gravas; ni nur sc:u, ke la 
piaspekta pedelo tute ne aüskultis, sed nur pensadis pri oia venèo, 
kiun li devis prokrasti. Mi ja ne suliĉe trasegis la piedajon,-» li 
pensis, «atendu nur,» li senkompate aldonis.

Kaj dumsemajne li denove eksegis, sed nun li trasegis pres- 
kaü entute la piedajon.

«Nun dimanĉo venu!» li satanis...
Kaj dimanĉo venis, kaj la pastro en la katedro. sed ĝuste en 

la momento, kiam li kun levitaj brakoj eklirikis en pastra amo per 
la vortoj : «Amataj parohanoj. mi venas al vi por... krakado aïi- 
diĝis kaj la pastro kunkatedre falegis inter siajn amataj n 
parohanojn, antaù ol li povis konigi la kialon de sia vizito Kria- 
do! Bruado!...

Sed super la laŭta parohanara veado, oni ekaüdis la akran 
voĉon de la pedelo, kiu kriis : «eu nur nun vi venas? Mi jarn aten- 
dis vin pasintan dimanĉon!»

Rerakontis Fr. Mortelmans.

NEKROLOGO
Mortis Leonia Gijssels, la edzino de nia samideano Emiel Van 

Horick, fervora membre de la F.G. E. «La Progreso» el Aarschot. 
Niajn plej sincerajn kondolencojn a) nia funebranta amiko kaj lia 
parencaro.
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*

■ ta n te

perantiqita
SI R LA GLACIO

(Op het IJs)

Teksto de Adolf Geyskens

Je iu hela vintra tag’ 
mi glitis sur glacio; 
subite Jetje sur la lag’ 
aperis, kun gracio, 
glitilojn métis al pied’ , 
mi petis de l’infano 
konduki ŝin ĉe l’mano... 
Ridante jesis ŝi pri l’pet’.

Delonge jam mi amis ŝin 
kaj restis sen konfeso; 
sed kiam sola kun knabin', 
foriĝis timimpreso.
Al ŝi mi diris : «Mia kor’ 
paroli al vi devos 
au pro cagreno krevos 
car mi vin amas kun fervor’

Muziko de Van Nieuwenhoven

Ruĝiĝis kaj rigardis ŝi 
min firme en l’okulojn; 
paliĝis mi pro 1’emoci’, 
pro grandaj la stimuloj.
Kaj kiam vidis nin neni’, 
ĝenate ŝi ekdiris :
«Vin ĉiam mi sopiris...» 
Per kiso fermis buŝon mi.

Kaj plue glitveturis ni. 
sed muite ne progresis, 
ni ridis, flustris dolĉe pli, 
mi ame ŝin karesis.
De l’vintra tag’ la rava fin’ 
postrestos en memoro, 
ĉar Jetje, mia gloro, 
por ĉiam apartenis min.

Rekantaĵo.

Ni balancis 
kaj dancis 
en vent’ 
kun talent’,

Man’ en man’, sur flugiloj portataj, 
ŝi ruĝiĝis pro goj’ 
kaj en sama la voj’ 

glitis mi 
kun envi’ 
delikata.

Tradukis Juul Karnas
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FlanJra Normlrnqro
Multaj estas la signoj, kiuj nedubeble montras, ke la flandra 

junulaio sentas en si la urĝan neceson de iu esprimilo pli nobla 
ol la loka dialekto.

La loka lingvajo estas ĝis nun ankoraŭ la unika flandra lingvo. 
per kiu kapablas paroli la plimulto, krom kelkaj des pli laüdindaj 
esceptoj. La kaözo de tiu bedaürinda stato trovigas éefe en la 
tiancigita meza kaj supera instruado, kiun la nuna generacio 
ĝuis (?). Oni instruis al ni iom skribi la nederlandan normlinvvon 
sed ne ĝin paroli. Anstataŭe, oni instruis al ni paroli france.

Multaj inter la pli junaj penis spite de multaj malhelpajoj 
alpiopiigi al si pure elparolitan flandran lingvon. Ui sukcesis kaj 
parolas normlingvon en la ĉeesto de Nederlandanoj, kiuj miras pro 
fiu zoiga piononcado el llandra buŝo. Sed en la kunestado kun 
Flandroj, la pura lingvo tro ofte estas kaŝata en la po.ŝon kaj la 
diversaj llandraj dialektoj klopodas reciproke sin kompreni. Se 
Brugano kaj Hasseltano ne sukcesas, ili parolas france. Kiel be- 
daüiinde! Krom tio multaj, kiuj kapablas, ne kuraĝas pr.oli tiun 
prizorgitan lingvon. per kiu ili jus ĝojigis la Nederland nojn. — 
Kie estas tie ci la kaüzo?

Escepte tiuj, kiuj neniam havis la okazon lerni la normlingvon, 
la timo pri la onidiro haltigas la plimulton el tiuj, kiuj ja kapa
blas. Oni ne kuraĝas sin prezenti kiel originalulon.

Se ni povas kreskigi konsiderinde la nombron da personoj. 
kiuj parolas nedialekte. — kio ne estus tiel malfacila, car la kon- 
vinko ne plu esti sola, enirigus en la movadon multajn kiuj nun 
volus sed ne kuragas-, se ni povus krei potencan fluon favoran 
a* Ja uzado de la pura komuna nederlanda lingvo, tiam alproksi- 
miĝus lapide la tago kiam la timo pri la onidiro paroligos norm- 
lingve tiujn eĉ kiuj nun ne volus.

Kun la celo ekirigi tian movadon, fondiĝis en la komenco de 
Septembro en Antwerpen, la -VLAAMSCHE NORMTAAL BOND- 
Veneeniging tot bevordering der beschaafde omgangstaal». Tiu 
asocio devas grupigi tiujn Flandrojn, kiuj deziras lerni la puran 
komunan lingvon — au kiuj serĉas perfektigan ekzercadon, — 
au kiuj estras la normlingvon kaj estas pretaj disponigi sian 
sperton kaj influon al la ceteraj membre Per kunvenoj amuzaj 
vesperoj, paroladoj, prelegoj, debatoj, priparoloj, festetoj, eks- 
kursoj. lecionoj, estos kreata granda frataro de Flandroj. kiuj 
fine post iom da ekzercado trovos, ke estas pli nature kaj mem- 
kompreneble paroli puran komunan lingvon ol dialekton. ĉiu 
membro konsideras, ke estas lia honordevo, kiel eble plej rapide, 
lerni kaj paroli la normlingvon kaj uzi gin kun ĉiu membro de la 
Ligo kaj kun 6iu nekonato. Kiam tio estos atingita, la hejma kaj 
amikara rondo sekvos tute nature.

Tiel. ŝultro ĉe Sultro sin apogante, la membroj esperas per sia 
nombro kaj konduto sukcesi, forpreni tiun premantan nubon. kiun 
senkuraĝo kaj rutino pezigas super Flandrujo. Tra tuta Flandrujo,
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loJcaJ grupoj devas ekstari, kluj grupigante la elekton el la flan- 
draj intelektuloj evoluigos la nunan situacion al pli bona.

Kiu nur momenton pripensas la nobligan influon, kiun ia 
ĝeneraligo de la kulturita lingvo devas disradiigi tra nia popolo 
kaj nia tuta flandra politika kaj civiliza movado, ne hezitos eĉ 
sekundon por aliĝi al V.N.B.

Kie ĝis nun solstarantoj akiris nur partajn rezultojn, estas 
nun al ili prezentata la okazo por centobligi per kunlaboro la 
sukceson.

Ni opinias, ke la V.N.B. estis fondata ĝustmomente, se ni ne 
volas perdigi la fruktojn de la antaŭ nelonge enkondukitaj flan- 
drigaj leĝoj. Oni sciu ke, se niaj infanoj ne .parolos la nederlandan 
normlingvon, ili parolos france. La elekto estos farata dum la 
postai dudek jaroj. Kunhelpu por ke tiu elekto ne devu OKazi inter 
la kulturita franca lingvo kaj la flandraj dialektoj, car tiam, ve 
al ili. Kiu iom pripensis la problemon de la dialektoj en Flandrujo 
konscias, ke se en 1830 la intelektularo en la flandraj provincoj 
estus parolinta flandran normlingvon. la posta francigo ne estus 
povinta okazi. Same, se daüris cent jarojn antaü oi okazis iom da 
plibonigo, estas pro manko de parolata flandra norm lingvo. Se 
do ni volas konservi kion ni havas kaj ĝin firmigi kaj etendi, ni 
parolu kaj disvastigu la normlingvon. La intelekta Flandro, kiu 
konscie daürigas paroli dialekte. finfine same perfidas sian po- 
polon kiel tiu, kiu jam nun parolas france. La unua nur iom mal- 
rapidigas la evoluon.

Ni estas konvinkitaj ke V.N.B. respondas al la konscia aü 
nekcnscia deziro de multaj. Aliĝoj el ĉiuj partoj de la lando estu 
sendataj al la adreso : V.N.B., Oostenstraat 25, Antwerpen.

Komunikis Leo Calloens.

MONDLITERATURO
SONETO 

de Arvers.
En mia kor’ sekreto, en animo mistero :
Eterna amo estas ĝi subite naskita.
Gin diri mi ne povas, car ne estas espero.
De tiu ĝin kaŭzinta, ĝi ne estas konita.
Mi apud si pasadis, sed neniam vidita,
Al ŝia flanko ĉiam, tarnen sola laü vero.
Dum tempo de vivado, de mi estos sur tero 
Nenio ricevita kaj nenio petita.
Kreita de ĉielo tarnen dolĉa, sentema, 
ŝi daŭros sian vojon, ne aŭdinte, pensema, 
Murmuron aman kiu al ŝi dolĉe alvenos;
Rigidan devon ĉiam tute pia sekvanta, 
ŝi diros. ĉi soneton de ŝi plenan, leganta,
«Virino kiu estas?» Kaj ne certe komprenos.

Tradukis J. Balliman.
(El «Tradukoj de Francaj Poezioj».)
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f t i n ç ' r a  H o n p a r o

HO, MIA KOR'!
Ho. mia kor’, ne batu maltrankvile.

El mia brusto nun ne saltu for!
Jam teni min ne povas mi facile 

Ho. mia kor!

Ho. mia kor’ ! Post longa lahoiarîo 
ĉu mi ne venkos en décida hor’!

Sufiĉe! Trankviliĝu de l’batado.
Ho, mia kor!

L. L. ZAMENHOF.

O HART OF MINE!
O heart of mine, cease, cease 

this anxious beating.
Break not this weary breast 

with throb of thine!
The moments madden me, thougi 

swiftly fleeting.
O heart of mine!

O heart of mine! Can failure 
keep repeating?

Will not some hour bring vic- 
tory’s grateful sign?

Sufficiënt! Cease then thy des- 
pairing beating.

O heart of mine!
R. W. ELAND.

OH. CORAZON!

Oh, corazón. ya late con sosiego,
Del pecho no te expulse la 

emociôn!
A sostenerme casi apenas Uego. 

Oh. corazón!

Oh. corazón! Tras larga mi jor- 
nada,

Del triunfo yo tendré pronta 
ocasiôn?

Ya basta; ten la paz ambicio- 
nada.

Oh, corazón!

JULIO MANGADA ROoENORN.

ACH DU MEIN HERZ!
Ach du mein Herz, schlag nicht 

so ungestüm!
Du darfst mir aus der Brust 

nicht springen,
Mich noch zu halten, will mir 

nicht gelingen,
Ach du mein Herz!

Ach du mein Herz! Werd’ ich 
nach Arbeit siegen 

In der Entscheidungsstundc 
unterliegen?

Genug! Hór auf so ungestüm zu 
schlagen.

Ach, du mein Herz!
MARIE HANKEL

O SERGE ME!
O serce me! nie bij iak dzwon 

na trwoge,
Nie skacz, jakby ci w piersiach 

bylo zle,
Spokojnym byc ja dluzej nie 

moge.
O serce me!

O serce me! plonnez me trudy, 
znoje?

Zwyciestwo ich juz nie na- 
grodzi? Nie?

Zmilknij! Juz dose! Rz"c waik 
niepokoje!

O serce me!
LEON J  A FRUCIITOWNA
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IOM KL LA ANTIKVA HISTORIO DE MEĤLENO.
La urbo de nia kvara estas unu el la plej antikvaj de nia lan- 

do. Tion pruvis la trovado de palafitoj sub la herbejoj de Neckers- 
poel.

En 1904, kiam Mehleno fosigis la kanalon por derivi la akvon 
de la rivero ^Dij le», oni trovis gravajn postsignojn de fostdomoj. 
je 5 metroj da profundo.

En la elfosita parto oni trovis 5 fostarojn, kiuj evidente deve- 
nis de 5 fostdomoj.

Inter la fostoj kaj fostaroj troviĝis muite da rompitaj potoj. 
bestostoj. provizoj da nuksoj kaj multege da brulita ligno; an- 
kaü ekbruligan kuglegon de svingilo, kverkan pirogon, longa je 
8,40 m., kaj muite da homostoj.

Precipe la potoj ŝajnas atesti, ke la kolonio de Neekerspoel 
apartenas al la dua ferepoko (La Teno).

La êeestado de granda kvanto da brulita ligno, de la homostoj 
de plenkreskuloj, kaj de la ekbruliga kuglego de svingilo subte- 
nas la hipotezon, ke la fajro détruis tiujn fostdomojn.

Aliaj restaĵoj, trovitaj plialte en la tero, montras, ke la sama 
loko ankaŭ estis loĝita en la praroma epoko kaj ankaü en la 
mezepoko.

H. Rainson, L. K. K.

I.a 9 c n i » l9
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Henkeli kaj la blankkoboldoj.
RAKONTO EL SVISUJO.

lam estis, ie en Svisujo, malgranda knabo, kiu nomiĝis Henkeli 
kaj kiu konstante suprenrigardis al la pinto de monto, tute blanka 
pro nego kaj al kiu nur de tempo al tempo la nubetoj sukcesis 
preterflugi.

Jam ofte la patro de Henkeli rakontis pri la Blankkoboldoj. 
kiuj loĝas jen. tre alte en la neĝo kaj kiuj estis tiaj amuzaj estajoj. 
ITe estis do mirige. ke nia bubo ankaŭ volus esti ĉe ili por kunc ludi.

Iun tagon, sen la antaü-cio de siaj gepatroj, li surmetis sian 
jaketon kaj ĉapeton. kaj la dorssaketo sur la ŝultroj, li ekkomencis 
surgrimpi la montegon. Estis tre malfacila kaj laciga tasko. Ofte 
nia bubeto glitis sur la glacia tero kaj krom tio li ne sukco is rapide 
antaŭeniri per siaj malgrandaj kruretoj.

Intertempe iom post iom vesperiĝis kaj Johaneto-la-Suno, kiu 
ĝis tiam konstante radiis, nun estis ekdorminta malantaü la mon- 
taro. Plue, la malvarmo pligrandiĝis kaj la piedetoj de nia Henkeli 
doloris pro la longedaŭra marŝado.

Subite li tarnen jen ekrimarkis malgrandan lignan kabanon. 
~n kiu dumsomere la paŝti .toj tranoktas, dum iliaj bovinetoj sin 
pastas trankvile en la montaj herbejoj. La pordo estis malfermita 
kaj nia knabo eniris, kontente tie trovi ripozon. lom da iigno en la 
'•ameno, kaj apude kusantaj alumetoj ebligis al li rapide bruligi 
varmigan fajreton kaj dum li tie sidis, li pro tro granda lacigo, 
baldaü ekdormis kaj sonĝis pri la Blankkoboldoj.

La sekvantan tagon Henkeli jam frue vekiĝis kaj rapide daii- 
rigis suprengrimpi la montaron. Longe, tre longe li kuradis kaj 
fine, tre alte super la dometoj de la homoj en la valo kaj apenaü 
videble inter la montopintoj li ekvidis neĝoblankan dometon.

Kuraĝe li frapis al la pordo kaj pip! jen stronga etulo malfer- 
mis. He! tio estis ja  vere amuza estaĵo! Li portis blankan jaketon. 
blankan pantalonon, blankajn ŝuojn. blankan ĉapeton, ĉio estis 
blanka kiel la neĝo. Jes, la stranguleto eĉ havis longan, blankan 
barbon!

Henkeli kompreneble estis tre kontenta, ĉar li bone seiis, ke li 
estis alveninta ĉe la Blankkoboldoj, sed li iĝis pli kontenta ankoraü 
kiam li, enirinte. vidis ĉiujn tiujn aliajn blankajn viretojn. kiuj 
ĉirkaŭ grandega tablo frande ekmanĝis kaj tutkore invitis lin. 
Henkeli, kiu avide akceptis, tre malsatis, kaj rapide ekmanĝis gis 
kiam lia ventro ronde streĉiĝis. Intertempe, li jam iĝis la amiko de 
la Blankkoboldoj, car li estis tia energia kaj kuraĝa knabo.

Sed subite li malvarmiĝis ĉe la piedetoj, ĉe la korpo, ĉe la ma- 
netoj, ĉie. Estis kvazaŭ ĉio frostiĝis ĉe li, ankaü liaj oreloj kaj lia 
na^eto. Ne estis ja mirinde, ĉar ĉiuj mebloj en la dometo estis el 
glacio; la tablo, la seĝoj, la ŝrankoj, jes eĉ la koboldaj litetoj, dum 
la matracoj, la kusenetoj kaj la litkovriloj estis el mola, blanka 
n^ĝo. ĉio tio ja estis tro malvarma por nia bubo, kiu tremetis sur 
siaj kruroj. Feliĉe la Blankkoboldoj vidis tion kaj ili kondukis lin 
antaŭ grandigan glacivestaĵŝrankon, en kiu ili serĉis por li kon-
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venajn blankajn vestajojn. Tiel Henkeli ankaŭ iĝis Blankkoboldo.
sed li ne jam havis barbon kiel la aliaj, ĉar li kompreneble estis 
Cro juna.

En tiaj koboldaj vestaĵoj Henkeli tute ne plu sentis la malvar- 
mon kaj de nun lia restado iĝis tre agrabla. èiun tagon li eliris kun 
la Blankkoboldoj por konstrui neĝajn homojn, por ĵeti neĝon sur 
ciujn arbojn kaj dometojn jen, malsupre en la valo; aü por ĵeti 
neĝobulojn, kiuj. konstante pligrandiĝantaj, rulis malsupren. kiel 
vera Alplavango kaj timigis la malfeliêajn hometojn. Ciun tagon. 
li vespere revenis tre laca kaj tuj post la manĝado, li enlitiĝis en 
kia neĝoliteto, ĉar ankaŭ tian la Blankkoboldoj pretigis por li.

La ĝojo kaj la gajeco daüris longe, sed iun tagon, klam Hen
keli denove kuŝis sub la varmaj neĝokovriloj, li ekpensis pri sia pa- 
trineto kara, kiu loĝas malproksime de li, êe la montopiedo kaj kiu 
certe ne scias kie restas sia infano. Kaj jen nia knabeto subite ek- 
komencas plori, plorĝemi, tiel ke la larmoj fluas sur liaj vangoj. 
Rapide ĉiuj Blankkoboldoj alkuras por konsoli lin, sed kiam Hen
keli plorante rakontas al ili pri sia patrinjo kaj diras, ke si atendas
lin por muite lin kisi kaj karesi, ankaü la ĉirkaŭstarantoj forvisas 
larmeton per sia barbopinto.

La sekvontan tagon jam Henkeli pretigis sin por malsupreniri. 
Li adiaŭe kisis ankoraü éiujn kamaradetojn, la Blankkoboldojn, 
kaj rapide foriris. Kaj kiam dumvoje li rigardis ankoraü malantau
li, li rimarkis, ke ili estis malgajaj pro lia foriro, ĉar li iĝn ilia plej 
bona amiketo.

Henkeli tarnen ĉiam daürigis ciam, malsupreniris al sia pa
tri110- kiu estis kontenta revidi sian filon. Li rakontis al ŝi muite 
pri la bonaj Blankkoboldoj en la montaro sed neniarn plu reiris al 
ili ĉai nun li scias, ke li muite pli ŝatas sian karegan patrinjon ol 
êiujn Blankkoboldojn el tuta Svisujo.
Montana, Januaro 1933. juul KARNAS.

WAT NEDERLANDERS VAN NAAM ZEGGEN OVER HET
ESPERANTO.

Esperanto, de wereldhulptaal, is de grootste en belangrijkste 
beweging van onzen tijd. Deze gemakkelijk te leeren taal, bevat
tende slechts weinig regels, alle zonder uitzonderingen, logisch van 
constructie door gebruikmaking van de meest geniale principes, in 
vergelijking tot de ontzaglijk moeilijke, onregelmatige, onlogische, 
gegroeide talen, heeft ten doel de vele volkeren der wereld in broe
derschap tot elkaar te brengen en de vrede te bevorderen. Het ge- 
biuik van 2 ol 3 nationale talen bij internationale congressen is 
een schandelijke bevoorrechting van enkele volkeren tegenover de 
vele andere volkeren der wereld. Het gebruikmaken van Esperanto 
is de eenige oplossing.

HENRI M. ENTHOVEN.
s-Gravenhage. Dipl. Ingenieur.
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Oficialaj sengoj
EL LA «BULTENO N-RO 2»

Oficiala Invito : La cefurbestro de Koln, D-ro Konrad Adenauer. 
Prezidanto de la Prusa ŝtata  Konsilantaro, invitis la jubilean 
kongreson.

La Kongresa Palaco de la urbo Kôin situanta en bêla parko apucl 
la Rejno estas je dispono de la kongresanoj.

Adreso de la LKK : 25-a Universala Kongreso de Esperanto. Tia- 
janstr. 25, Koln, Germanujo.

Posta êekkonto : 25-a Universala Kcngreso de Esperanto, Koln 
N-ro 52.

Bankkonto : Dresdner Bank. Depositenkasse Chlodwigplauz, Köln. 
Kotizoj : La favorkotizo de gmk. 18.— estas plilongigita ĝis la 

31.3.1933. Post tiu dato validos la ncrmkotizo de gmk. 20,— 
•Junulaj Membroj : La ordinara kotizo por gejunuloj malpli ol 
17-jaraj estas gmk. 5.—. Gejunuloj ne rajtas rice\i la kon- 
gresajn dokumentojn.
Blinduloj kaj ties gvidantoj ricevos kongreskarton enp \ge. 
Helpkongresanoj : Kiu ne povas ĉeesti la kongreson, povas 
tarnen aliĝi kiel helpkongresano, pagante gmk. 10.--.

Oonacoj por la kongresa kaso estas plezure akceptataj. Gis nun
ni licevis gmk. 96.48.

Blin du la K aso: La LKK akceptas mcncionacojn por subteni par- 
toprenon en la Kongreso al blindulaj samideanoj. La. gis nun 
ricevita sumo estas gmk. 88.36.

Grava sciigo : Dank’ al la fervora subteno de s-ro D-ro Bluth la 
magistrato de la urbo Bad Neuenahr konsentis nomi placon 
meze de la urbo "Dr. Zamenhof-Platz». La solena inaŭguio 
okazos dum la kongreso; la kongresanoj estas invitataj, par-
topreni tiun feston.

Valoran kongresmemorajon ricevos tiuj aliĝontoj, kiuj esto.  ̂ pa- 
gintaj sian kotizon ĝis fino de marto 1933.

Afiŝoj pri la 25-a Universala Kongreso : La urbo Köln donacis 
3000 belajn afiŝcjn kun bildo de la farna katedralo kaj kun 
Esperanto-teksto. Ili estas senpage riceveblaj ĉe la adreso de 
la LKK. Trajanstr. 25, Köln.

Aliĝiloj estas disdonitaj aü enpresitaj pere de la Esperanto-Ga- 
zetaro kaj naciaj societoj. Parto de la aliĝiloj (10.000 ekzem-
pleroj ) estas donacita de la urbo.
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Aliĝoj : ó is nun anoncis sian aliĝon 325 personoj el 25 landoj. 
Laŭlanda statistiko : Anglujo 30, Aŭstralio 1, Aŭstno 7, Bel- 
gujo 18, ĉehoslovakujo 13, Danujo 2, Dancigo 1 , Estonio 1, Finn- 
lando 1 , Francujo 41, Germanujo 131, Hispanujo 10 (inter ili 
tri el Katalunujo), Hungarujo 3, Italujo 1 1 , Japanujo 1 , Jugo- 
slavujo 1. Nederlando 22. Nederl. Hindujo 1 , Polujo 14. (inter 
ili n-roj 1—12 rezervitaj por familio Zamenhof), Rumanujo 1, 
Saar-teritorio 1 , Skotlando 4, Svedujo 4, Svislando 6.

Fakaj kunvenoj : Gis nun oni anoncis la sekvantajn kunsidojn : 
(Pri detaloj oni turnu sin al la organizantoj ) :

Internacia Radio-Servo :
S-ro Johannes Jungfer, Lindenstr. 10. Liibben (Spreewald), 
Germanujo.

Internacia Societo de Esperantistaj Juristoj :
S-ro René Chapron, 32, rue des Champs, Le Mans, Francujo. 

Kristana Esperantista Ligo Internacia :
S-ro Paul Hübner, Pblkenstrasse 4, Quedlinburg, Germanujo. 

Stenografio :
S-ro J. Berger, Heroldo de Esperanto, Köln, Brüsseler Str. 94. 
Germanujo.

Studentoj :
Klubo Esperantista Akademia, Primorska 11 Zagreb, Sveu- 
ĉililiŝte, Jugoslavio.

Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Esperantistaj :
S-ro C.W.Roome, 21, Glenalmond Road. Sheffield, Anglujo. 

Tutmonda Esperantista Kuracista Asocio.
Universala Asocio de Blindulorganizajoj :

S-ro J. Kreitz, Herkulesstr. 97, Köln, Germanujo.
Aliaj organizantoj bonvolu sufiôe frue anonci siajn dezirojn. 
Fervoja Itabato : LKK ĝis nun atingis jenajn reduktojn sur ger- 

manaj fervojoj :
Karavanoj de 15 personoj ricevos 25%-an rabaton,
Karavanoj de 50 personoj ricevos 33%-an rabaton,
Izoluloj uzantaj la fervojon rajtas uzi tiel nomatajn «di- 
manêbiletojn» (rabato de 33%). Ili validos sur ĉiuj linioj gis 
distanco de 250 km ĉirkaŭ Köln. Detaloj sekvos.
La belgaj kongresanoj kaj la nebelgaj, kiuj trapasos Belgujon. 
ĝuos rabaton de 35% de post la 15-a de julio (por la alvojago), 
gis la 31-a de aügusto (por la revojaĝo) je la tarifoj de la na- 
cia Societo de Belgaj Fervojoj, kaj de 30% por la ir- kaj re- 
venbileto Dover—Ostende.

Filmoj : La LKK sukcesis atingi, ke la urbo fabrikigis pliajn fil- 
mojn pri la kongresurbo kun Esperanto-tekstoj, tiel ke ori- 
ginalfilmo kaj 8 kopioj povas cirkuli en tuta Europo kaj eê 
ekster Eîiropo. La programo pri cirkulo jam estas diskonigita 
al êiuj naciaj societoj. Interesitoj nepre sin ternu tuj al sia 
nacia societo por ricevi precizajn informojn.

Loĝigo : La loĝigon aranĝos la Fremdultrafika Oficejo de la urbo 
Köln. En konvena tempo la oficejo dissendos mendilojn por 
loĝejoj. Jam nun ni povas informi, ke bonaj êambroj kun ma- 
tenmanĝo estas haveblaj por 3—8 gmk. Detaloj sekvos.
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La prezoj por lag- kaj vespermanĝoj varias inter gmk. ü,8ü
kaj 2.—, inkluzive trinkmono.

LOKA KONGRESA KOMITATO

Ï N f Ë R l ï l
ANTWERPEN. — Flandrema Grupo Esperantista. — Nia Krist- 

naska Festo, kiu okazis la 25-an de Decembro pas. en la iestsaiono 
de la B. S. H. N. eksterordinare sukcesis. Multnombra pubilko 
aplaüdis la malgrandajn kaj grandajn artistojn kaj partopren; , la 
loterion. por kiu ni ne sufiĉe da biletoj antaŭe pretigis : la multaj, 
belaj ekspoziciitaj premioj, preskaü ĉiuj donacitaj de niaj gemem- 
broj allogis al aĉetado de la biletoj.

Antaü la loterio okazis disdonado de donacoj, senditaj por esti 
transdonataj al indikitaj personoj. La nombro da donacoj estis 
vere impona kaj pruvas kiom la geanoj de nia grupo ŝatas unu la 
alian. Estis i.a. donaco de la tuta grupo por la gepatroj de f-inoj 
Mertens, kiuj invitis en la pasinta vintro la tutan grupcn al vera 
Pallietera vaflofesto en sia hejmo; de la gelernintoj de nia lasta 
kurso por ĝia gvidanto Rik Van Durme; de la grupo por la sukcesin- 
toj de la ekzameno, kiu okazis post tiu kurso; por ĉiu fraülino de 
Nand, k.t.p., k.t.p.

La balo kronis la feston : ĝi estis amuza kaj senĝena. La viza- 
goj longiĝis kiam je la 1 -a nokte oni nepre devis forlasi la salonon. 
Tarnen ĉiuj estis kontentaj pri la Kristnaska festo : pri la organizo, 
la programo, la loterio, la balo kaj la salono. Sed kiu plej kontenta 
estis, tiu estis Piet, la kasisto de la grupo.

Ho, jes, tion ni ne forgesu anonci : la grupo decidis, ke la 
kongreskarto por la 4-a Flandra Kongreso en Mechelen estos pa- 
gata por ciu membro, kiu esprimas la deziron partopreni la Kon- 
greson. Kaj se la membroj daürigos labori tiel bone kiel nun. la 
grupo ankaü pagos la vojaĝkostojn!

BRUSSEL. — N.E.L.E. — Nia grupa kunveno de la 20-a de 
Decembro estis speciale dediĉata al nia kara Majstro ; D-ro L.L. 
Zamenhof. Nia sekretario, s-ro De Keyzer, en mallonga parolado 
memorigis pri la vivo kaj laboro de la kreinto de nia internacia 
lingvo, pri la nelacigebla laboremo kaj persistemo de tia idealisto, 
kia estis D-ro Zamenhof. Dum tiu rememoriga kunveno la grupo 
declcfis, laü propono de nia sekretario, havigi al si la portreton de 
la Majstro por ke ĝi daŭre ornamu nian kunvenejon.

Atentu. — N.E.L.E. kunvenas ĉiumarde, kaj ne ĉiujaude. kiel 
estas presata sur la koverto de nia revuo.

HAMME. — Juna Flandrujo. — La kurso, gvidato de s-ro Le- 
naers, komenciĝos la 1-an de Februaro kaj okazos ĉiun Merkredon je 
la 7 1/2-a vespere en la komunuma lernejo de la Centro. La ejo 
estas do tute sen politika tendenco, kiel cetere estos ankaü la kur
so. Niaj anoj klopodu por varbi kiom eble plej grandan nombron 
da lernantoj por la kurso.

Ni aperigos uzeblajn varbilojn en la semajnaj gazetoj «De 
Klaroen», De «Eendracht» kaj «Scheldeland*. Niaj amikoj espe- 
rantistaj novbakitaj kaj malnovbakitaj havu do, depost Dimanêo, 
ciarn unu el tiuj gazetoj en la poŝo kaj nepre ne forgesu elpoŝigi 
gin, kiam la okazo ŝajnas favora por varbi partoprenonton al la
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ktirso. Amlkoj, kunlaboru por igi la kurson okulfrapa sukceso. 
Hamme devas forĝi al si enviatan lokon en la Esperanto-movado. 
Antaüen. amikoj, propagandu! propaganduü propagandu! ! !

OUDENAARDE. — Al Paco. — Dekon da kursanoj venas regule 
ciumarde al ia kurso kaj la tiel formata Esperantista kerno ne 
restos senviva. En la mezo de Januaro okazis tre fruktouona kun- 
veno. La prezidanto kuraĝigis la fidelulojn kaj informis la cees- 
tantaron pri efika laborplano por la propagando en nia regiono. 
La 14-an de Februaro la kursgvidanto donos tre interesan penek- 
tigan lecionon en la kunvenejo.Groote Markt, 1 1 ; ni alvokas la 
ge-Al Pacanojn por ĉeesti multnombre.

ROESELARE. — Rusclara Grupo Esperantista. — Dum la
unua postnovjara kunveno ni kompletigis la grupestraron. Estis 
reelektitaj : s-ro Honoré Braekevelt kaj f-inoj Josée Lagae kaj 
Elza Saeys; novelektitaj estraranoj estas : s-ro Achiel Willaert, 
f-ino Alice Vansteenkiste kaj s-ro Marcel Vermeulen. Ni petas
ciujn ^emembrojn kunagadi kun la estraro kaj varbi novajn 
adeptojn por nia movado.

Nia amiko el Kortrijk, s-ro Debrouwere, same kiel pasintjare, 
bonvolis malfermi la Esperanto-kursojn en nia urbo. Tridek ge- 
lernantoj enskribigis sin kaj ĉirkaŭ 25 regule êeestas la lecionojn 
dimanêmatene. La kursgvidanto estas s-ro Henri Braekevelt.

Baldaŭ ni aranĝos agrablan festkunvenon, dum kiu la «freŝ- 
bakitaj» gesamideanoj havos okazon interkonatiĝi kun la espe- 
rantistoj «de la unua horo».

En la komenco de ci tiu monato aperas la 4-a numéro de nia 
«Informa Bulteno».

RONSE. La Paca Stelo. — La 11-an de Januaro okazis 
genei ala kunveno, kiun ceestis ne malpli ol 35 gemembroj. La 
salono aspektis tre feste pro la ornamo per flagetoj. Oni raportis 
pri la laborado de la pasinta jaro, kiu estis vivoplena. Ankaü la 
kasisto raportis detale pri la financoj de la grupo kaj estis laüte 
aplaùdata, kiam li sciigis, ke la kaso enhavas ankoraü 300 lrankojn. 
Post( la v icprezidantino kaj la sekretario estis preskaü unuanime 
reelektataj. S-ro De Ruyver estis elektata kiel konsilanto kaj eksl- 
dis aplaüdate ce la estrartablo : li tre lerte dankis la gemembrojn 
pro ilia fido en li. Post diversaj komunikoj la kunveno finiĝis Kun 
nova. freŝa kuraĝo la ge-Paca Stelanoj ĉiam antaŭenmarŝas.

La 1-an de Februaro okazos ĝenerala kantvespero : la pianon 
ludos s-ano Bostyn; ciu kunportu sian kantaron; la 8-an ni daŭ- 
ïigos la tradukadon de Tiel la Flandroj rakontas*; la 15-an ni 
dediĉos la kunvenon al studado de novaj vortoj. ĉiuj ĉeestu êi tiujn 
tre interesajn kaj instruajn kunvenojn.

Ridetoj.
La freŝa viando.- - Sur la foiro maljunega vendistino ven- 

das viandon. âercemulo preterpasas kaj diras :
Tre estimata sinjorino, la viando ja  malbonodoras terure.

— Ne parolaêu. La viando estas tute freŝa.
— Nu, eble oni buêis la êevalon tro malfrue.
Anekdoto. — Unu el la plej famaj kuracistoj el la pasinta 

jarcento estis la germana profesoro Virchow. La ekzamenotoj timis
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lin, car li estis kiel ekzamenanto tre severa. Aliflanke Virchow ha- 
vis bonan humoron kaj ofte, kiam ekzamenato donis tiafan kai 
bonhumoran respondon li ricevis bonan ateston.

Kiam Virchow ekzamenis pri koloroj, li postulis, ke la ekzame
nato respondu precize ne nur per flava, bruna. verda, sed ekzemple 
grizbruna kaj iomete verda.

Iam Virchow demandis al studento : -Kian koloron havas mia 
jaketo?» La ekzamenato rigardis la ĵaketon kelktempe kaj line 
diris : -Kiam la jaketo estis nova, versajne ĝi estis blua.»

La respondo imponis kaj la ekzamenito ricevis la noton bone».

Kiam oni estas distrita. — Iam la fama Franco Pasteur estis 
la invitito de sia bofilo. Dum la deserto, kiu konsistis el bongustaj 
cerizoj, Pasteur trempis, antaŭ ol formanĝi ĝin, ĉiun èerizon en
glaso da akvo, kiu staris flanke de li.

Subite lia bofilo demandis eu estas necese lavi ĉiun ĉerizon 
tiel bonege, pro kio Pasteur faris paroladon pri la danĝero de baci- 
loj, kiuj sendube troviĝas sur la cerizoj.

-Mia estimata bofilo. ne sufiĉe oni povas esti singardema.» li 
diris fine. Tiam la sciencisto prenis la glason da akvo, en kiu li estis
lavinta la ĉerizojn, kaj eltrinkis ĝin unuglute.

(Komunikis John Théry).

BIBLIOGRAFIO
(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas, ĉiu 

verko estas havebla ce Flandra Esperanto-Instituto.)
LEERBOEK DER WERELDHULPTAAL ESPERANTO de Liem 

Tjong Hie. Eldonis Centraal Esperanto- Bureau & - Instituut 
«Liem Tjong Hie», Semarang-Java 90 p.; 13.5 x 21.5 cm. Prezo :
fl 2 ._

Liem Tjong Hie, — kiu estas konata de ciu Esperantisto pro 
lia trafa artikolo kontraü la enkonduko de novaj, nenecesaj radikoj 
en «Esperanto» de U. E. A. — senlace propagandas la Zamenhofan 
lingvon en Nederlanda Hindujo. Li direktas Espeianto-Instituton. 
redaktas la organon de l’Hinda Esperanto-movado «Hinda Espeian- 
tisto» kaj estas i. a. la verkinto de rimarkinda propaganda broŝu- 
ro «Esperanto en zijn verbreiding».

Li nun verkis kaj eldonis nederlandlingvan lernolibron de 
Esperanto, kiu ne nur celas instrui nian lingvon al la lernanto. 
sed ankaù interesigi lin pri nia movado. Kiu lernis Esperanton 
pere de ci tiu lernolibro ne nur scipovos la lingvon, sed ankaü 
scios per la aldono ion pri la organizo de la Esperanto-movado.

La presado de la libro estas tre bone prizorgita. Ni ne dubas,
ke la lernolibro rapide elĉerpiĝos.

GVIDILO DE L’PROFESOROJ KAJ DE L’LERNANTOJ. Kon- 
siloj por la lernado de Esperanto. Stenografio Duplové-Flageul 
kaj modela traduko de l’Ekzercoj. Eldonis : Esperanta Stenogra
fio, 9, Bd. Voltaire, Issy-Seine, Francujo. 16 p.; 11 x 16 cm. Prezo : 

'ly iV  1,50 fr. fr.
Tre interesa lernolibro de l’Esperanta Stenografio Duployé- 

Flageul, kiun ĉiuj Esperantistoj interesiĝantaj pri stenografio 
kun goj o salutos.
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